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FA SABER: 
 

La celebració de la festa de les Falles es una expressió de la nostra cultura i que arriba al 
nostre poble any rere any. Encara que als nostres carrers no tinga lloc la plantà de cap falla 
els nostres espais públics es converteixen en llocs de manifestació lúdica i festiva.  Aquesta 
festa de les falles té la continuació amb les festes de pasqua, de llarguíssima tradició, i que 
tenen més implantació, si cap, al nostre poble. 

 
En conjunt aquestes manifestacions requereixen regulació per intentar evitar consequències 

desagradables per al nostre veïnat.  
 
Es per això que: 
 
• Es recorda que, d'acord amb el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel 

qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, 
Forestal de la Comunitat Valenciana, la utilització de material pirotècnic o explosiu “llançat” 
(castells de focs artificials, mascletaes aèries, etc.) està prohibida en terreny forestal o a 500 
metres d'aquest. Així mateix, la utilització de material pirotècnic o explosiu “no llançat” (trons, 
coets, buscapeus, etc.) a menys de 500 metres de terreny forestal necessita autorització 
prèvia,  i està totalment prohibida si es declarara el nivell 3 de preemergència per incendis 
forestals. 
 

• El Reglament d'Explosius estableix diferents classes d'artificis pirotècnics, dels quals només 
poden ser usats en general amb finalitats recreatius els següents: 
o CLASSE I: Artificis pirotècnics que presenten un risc molt reduït i que estan pensats per 

a ser utilitzats en àrees confinades incloent l'interior d'edificis i habitatges. Poden utilitzar 
aquets artificis majors de 8 anys amb autorització de pare/mare/tutor segons model que 
podeu demanar a Policia Local.  

o CLASSE II: Artificis pirotècnics que presenten un risc reduït i que estan pensats per a 
ser utilitzats a l'aire lliure en àrees confinades. Poden utilitzar aquets artificis majors de 
10 anys amb autorització de pare/mare/tutor segons model que podeu demanar a 
Policia Local.  

o CLASSE III: Artificis pirotècnics que presenten un risc mitjà i que estan pensats per a 
ser utilitzats a l'aire lliure en àrees àmplies i obertes. Poden utilitzar aquets artificis 
majors de 18 anys 

 
• Per a respectar el descans veïnal i el benestar animal, es recomana no disparar artificis 

pirotècnics entre les 15.00 h. i les 17.00 h., estant prohibit des de les 22:00 h i fins les 08:00 
h per a qualsevol celebració que tinga lloc al nostre poble, així com fer ús d’aquets artificis 
a parcs, jardins i espais de jocs infantils. 
 

• Es recorda la prohibició d'emmagatzematge i expedició de material pirotècnic en llocs que 
manquen de la preceptiva autorització de la Delegació del Govern, d'acord amb el que es 
disposa en el Reial decret de 989/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Articles Pirotècnics i Cartutxeria. 

 
• Pels serveis de la Policia Local seran decomissats o retirats, i denunciades amb tot rigor, les 

persones infractores d'aquesta disposició. 
 

• Els establiments autoritzats per la venda d'articles de pirotècnia  hauran d'informar els seus 
clients de la normativa que es publica en aquest BAN 
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